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Текст лекції
1. Системи методів стратегічного управління
В практиці стратегічного управління склалося два типи систем методів:
1. Система визначення позиції проявляється в використанні методів стратегічного
управління на основі попереднього виявлення найбільш раціональних умов і напрямків вступу організації у зовнішнє середовище. Найбільш важливими методами стратегічного управління системи визначення позиції є: методи прогнозування розвитку організації; сітьові методи планування і управління організацією; метод бізнеспланування; метод стратегічного управління шляхом вибору стратегічних позицій.
2. Система своєчасної реакції включає методи стратегічного управління шляхом ефективного реагування на швидкі і несподівані зміни у зовнішньому середовищі організації. В системі своєчасної реакції частіше використовуються методи стратегічного
управління: на основі ранжирування задач; управління за сильними і слабими сигналами; управління в умовах стратегічних несподіваностей; управління стратегічним
набором; управління стратегічними задачами; управління в умовах спонтанних змін.
2. Методи прогнозування розвитку організації
Реалізація стратегій починається з розробки планів на довгострокову (більше 5 років –
прогнози) і середньострокову (від 1 до 5 років: сітьові методи, бізнес-планування) перспективу.
Прогнозом називається науково обґрунтоване передбачення (на строк від 5 до 50 років)
про можливий стан процесу чи об’єкту у майбутньому. Прогноз представляє собою випереджувальне відображення (модель) діючого процесу чи об’єкту, яке базується на пізнанні законів і закономірностей їх розвитку.
Розробка довгострокових планів (прогнозів) розвитку організації може проводитись багатьма методами. Найбільше поширення в практиці стратегічного управління мають методи:
1. Статистичний – в основу методу покладені статистичні числові ряди показників процесу. Можливі строки прогнозування 5 – 20 років.
2. Екстраполяції – базується на логічному продовженні встановленої у минулому закономірності розвитку явища на прогнозований період, рис. 1.
Метод екстраполяції найбільш часто використовується у прогнозах на строки 5 – 20 років
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Рис.1. Прогнозування методом екстраполяції зміни
функції F(T) на часовому інтервалі Т1- Т2
3.Інтерполяції – оснований на виявленні функціональних закономірностей зміни процесу,
який досліджується, у деякому часовому інтервалі, що обмежений відомими значеннями фу4

нкції, рис. 2. Строки прогнозування на основі інтерполяції 5 – 20 років.
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Рис.2. Прогнозування методом інтерполяції зміни
функції F(T) на часовому інтервалі Т1- Т2

4. Експертний – базується на висновках спеціалістів-експертів про прогнозні зміни процесу, який досліджується, у майбутньому. Експерти працюють ізольовано друг від друга. Метод ґрунтується на знаннях експертів про процес, який досліджується, їх інтуїції, життєвому
досвіді. До участі в розробці прогнозу долучають як вузьких спеціалістів по конкретним питанням, так і спеціалістів широкого профілю, які здатні сформулювати і досліджувати крупні
господарські і наукові проблеми. Тому, з боку експертів для прогнозування потрібна широка
ерудиція, глибина розуміння процесу і відсутність упередженого ставлення до вирішення
проблеми. Глибина обґрунтованого прогнозу за цим методом 5 – 30 років.
5. Колективного прогнозування – частіше за всього використовується для швидкої (за декілька діб або часів) розробки якісного прогнозу. Проводиться за певними правилами:
– розробка прогнозу здійснюється колективом експертів, який формується з фахівців вузького і широкого профілю, теоретиків і практиків, “генераторів ідей” і “критиків” та ін. Для
колективу експертів створюються комфортні умови роботи;
– на першому етапі прогнозування допускається тільки висування обґрунтованих варіантів розвитку прогнозованого процесу;
– на другому етапі дозволяється критика запропонованих варіантів прогнозу, їх удосконалення,
або пропозиції нових варіантів;
– на третьому етапі виконується аналіз кращих варіантів прогнозу і визначення найбільш
вірогідного варіанту розвитку процесу;
– на четвертому етапі встановлюються прогнозовані результати, витрати і ефективність дій організації у відповідності з прогнозованим розвитком процесу. Якщо показник прогнозованої ефективності відповідає нормативним параметрам, організація приймає розроблений прогноз до реалізації. Вірогідний строк прогнозування за цим методом 5 – 30 років.
6. Моделювання прогнозованого явища, створення деякої логічної, інформаційної або математичної моделі, яка описує процес як систему взаємопов’язаних явищ, що мають певні
параметри і протікають у часі. Методи моделювання є найбільш перспективними і широко
використовуються при розробці прогнозів на строк від 5 до 50 років.
3. Сітьові методи планування і управління організацією
Методи сітьового планування і управління широко використовується для оптимального
розподілу фінансових, енергетичних, матеріальних ресурсів, персоналу по роботам планового комплексу. Використання методів дозволяє забезпечити: мінімальний час виконання робіт
і всього комплексу, мінімальні витрати на функціонування комплексу, ефективність управлінських дій при оперативному перерозподілі ресурсів та ін.
Особливості сітьового планування і управління (СПУ) проявляються у наступному:
– реалізується системний підхід до вирішення питань організації управління процесами.
Системний підхід заключається у тому, що діяльність всіх колективів виконавців розглядається як єдиний комплекс взаємопов’язаних і взаємозалежних операцій, спрямованих на досягнення кінцевої мети;
– для логіко-математичного описання процесу і алгоритмізації розрахунків параметрів
цього процесу (трудоемності, тривалості, вартості та ін.) використовується інформаційнодинамічна модель особливого виду – сітьовий графік;
– використовуються машинні інформаційно-розрахункові системи обробки вихідних і
оперативних даних.
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Основою СПУ є сітьовий графік. Створення сітьового графіку може здійснюватись двома методами:
1) методом робіт;
2) методом подій.
Сітьова модель (сітьовий графік) – це графічне відображення комплексу робіт, взаємозв’язку між ними і послідовності їх виконання.
Метод робіт
Основним елементом методу робіт є “робота”. Роботою називають любий процес, дію, яка
приводить до досягнення певних результатів. На сітьовому графіку робота відображається
кругом, прямокутником, або іншою геометричною фігурою, в верхній частині якої вказується номер роботи, в ніжній – її тривалість у календарному часі (календарні дні, тижні, місяці
та ін.), рис. 3.
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Рис.3. Приклад зображення на сітьовому графіку 4-ї
роботи з тривалістю 8 календарних одиниць
Зв’язки між роботами визначаються стрілками. Зв’язки бувають трьох типів:
1) технологічні – послідовність робіт комплексу визначається технологією їх виконання;
2) ресурсні – послідовність робіт визначається наявністю або встановленим порядком використання ресурсів;
3) організаційні – послідовність робіт визначається правилами організації комплексу.
В комплексі робіт, рис. 5.4.,розрізнюють декілька найменувань робіт:
– початкова робота – немає попередніх, а має тільки наступні роботи;
– кінцева робота – виконанням якої досягається кінцева мета всього комплексу; робота
немає безпосередньо наступних за нею робіт.
Решта робіт, які не є початковими і кінцевими називаються проміжними.
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Рис.4.Приклад сітьового графіку комплексу робіт,
побудованого методом робіт
Метод подій
Основними елементами методу подій є “подія” і “робота”. Подією називають момент одержання результату проведених робіт. Визначення конкретної події завжди записують у досконалій формі, яка не допускає різних тлумачень. Кожна подія може бути відправним моментом для початку наступних робіт. На відміну від “роботи”, яка, як правило, має протяг у часі, “подія” представляє собою тільки момент закінчення роботи (або робіт). В сітьовому графіку подія зображується кругом, прямокутником або іншою геометричною фігурою, в якій
вказується порядковий номер або шифр події, рис. 5.
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Рис. 5. Приклад сітьового графіку комплексу робіт,
побудованого методом подій
Подія, яка не має попередніх подій і відображає початок виконання всього комплексу робіт, називається початковим. Подія, яка не має наступних подій і відображає кінцеву ціль
комплексу робіт, називається заключною. В методі подій розрізнюють види робіт:
– дійсна робота – для її виконання потрібні витрати часу і ресурсів;
– робота очікування – потрібні витрати часу без залучення ресурсів (твердіння бетону,
старіння металу та ін.);
– фіктивна робота – не потрібні витрати ні часу, ні ресурсів, але відображається логічний
зв’язок між подіями. Наприклад, рис. 5, робота 3-4. Подія 4 слідує за подією 3, але термін роботи 3-4 дорівнює 0. Номер роботи позначається порядковими номерами подій (через тире),
між якими вона заключна. Дійсні роботи відображаються сполошними стрілками, а роботи
очікування, фіктивні роботи – стрілками пунктирними. Цифрами над стрілками відзначають
термін робіт в календарному часі.
Люба послідовність робіт сітьового графіку, в якій за кожній даній роботою слідує тільки
одна наступна робота, називається шляхом сітьової моделі. Тривалість кожного шляху дорівнює сумі термінів робіт, з яких він складається. Шлях, який має найбільшу тривалість, називається критичним шляхом. Тривалість критичного шляху визначає тривалість виконання
всього комплексу в цілому. Для наочності на графіку критичний шлях виділяють кольоровою, товстішою або двійнею лінією.
Для побудови сітьового графіку попередньо виконують ряд робіт:
1) визначають перелік робіт комплексу;
2) встановлюють черговість (порядок) виконання робіт;
3) визначають тривалість робіт у календарному часі. Тривалість і-ої роботи у календарних
днях визначають за формулою:

Ti

ti K д K п
,
Ri g K в

(1)

де t i – трудоемність виконання і-ої роботи, н-г;
R i – чисельність робітників, які одночасно виконують роботу, чол.;
g – тривалість робочого дня, г;
К д - коефіцієнт, який враховує виконання додаткових робіт одночасно з основною роботою;
Дк
К п – коефіцієнт переводу робочих днів у календарні: К п
, ( Д к , Д р – відповідно, кіДр
лькість календарних і робочих днів в плановому році);
К в – коефіцієнт, який враховує виконання норм часу.
Роботи комплексу можуть виконуватись:
1) в найбільш приємних умовах – при цьому тривалість роботи буде мінімальною – t min ;
2) в найбільш неприємних умовах – при цьому тривалість роботи буде максимальною –
t max ;
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3) в нормальних умовах – при цьому тривалість роботи буде нормальною – t норм .
Для побудови сітьового графіку і виконання наступних розрахунків визначається найбільш вірогідна (очікувана) тривалість роботи.
В умовах наявності трьох часових оцінок тривалості роботи її вірогідна (очікувана) величина визначається за формулою:
t min 4 * t норм t max
.
(2)
t оч
6
в умовах наявності двох часових оцінок тривалості роботи її вірогідна (очікувана) величина
визначається за формулою:
3t min 2t max
(3)
t оч
5
При побудові сітьового графіку комплексу використовуються вірогідні (очікувані) тривалості
робіт. Для побудови сітьового графіку попередньо складається таблиця 1, в якій вказуються вхідні параметри сітьової моделі:
1) номер роботи;
2) найменування роботи;
3) тривалість роботи;
4) номера попередніх робіт.

Таблица 1

Вхідні параметри сітьової моделі
№ Наймену- Тривалість роро- вання робіт
біт,
біт
календарні дні

Номера попередніх
робіт

На основі вхідних параметрів, табл. 1, будується сітьовий графік. Побудова сітьового графіку повинна виконуватись у відповідності з положеннями:
1. Переважно сітьовий графік викреслюється зліва направо.
2. Не повинно бути замкнутих контурів, рис. 6; 7.

2/6

2/6

7

1/8

3/4

1/ 8

Рис. 6. Приклад неправильної
побудови сітьового графіку

3/4

Рис. 7. Приклад правильної
побудови сітьового графіку

3. Не повинно бути тупикових робіт і подій, рис. 8; 9.
2/9

2/9

4/0

1/5
1/5

3/4
5

0

5

3/4
7

Рис. 8. Приклад неправильної
побудови сітьового графіку

Рис. 9. Приклад правильної
побудови сітьового графіку
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4. Віддавати перевагу у дотриманні послідовності робіт і подій: даній роботі повинна передувати робота з меншим порядковим номером і за даною роботою повинна слідувати робота з більшим порядковим номером.
5. Дана робота може починатися тільки після того, як закінчаться всі попередні роботи.
6. Виконання кожної початої роботи може бути доведено до кінця незалежно від виконання інших робіт.
Параметри сітьового графіку розділяються на вхідні і вихідні. До вхідних параметрів сітьового графіку відносяться: перелік і порядок виконання робіт, тривалість робіт.
До вихідних параметрів сітьового графіку відносяться:
1) тривалість всього комплексу і шляхів сітьового графіку;
2) ранні строки початку і закінчення робіт сітьової моделі;
3) пізні строки початку і закінчення робіт сітьової моделі;
4) повні і вільні резерви часу.
Шлях сітьової моделі
Тривалість j -го шляху сітьової моделі визначається за формулою:

Tj

n

d ij ,

(4)

i 1

де d ij - тривалість i -ї роботи j -го шляху сітьового графіку;
n - кількість робіт на j - му шляху сітьового графіку.
Критичний шлях – це шлях максимальної довжини. Його величина визначає тривалість
всього комплексу робіт. Критичний шлях графічно виділяється на сітьовій моделі.
Tкр Ti max .
(5)
Ранніми строками початку і закінчення даної роботи називаються найбільш ранні із всіх
можливих строки її початку і закінчення, які не суперечать зв’язкам і тривалостям робіт сітьової моделі. Ранні строки визначаються на основі прямого сітьового графіку (рух від початкової роботи до кінцевої). При цьому:
а) в якості раннього початку першої роботи комплексу приймається деякий момент часу і
позначається буквою Ч, Т та ін. Частіше всього, ранній початок першої роботи комплексу
позначається нульовою часовою відміткою, тобто t р.п.1 0 .
Ранній початок i - ої роботи, t р.п.i , співпадає з максимальним (за числовим значенням)
раннім закінченням однієї з попередніх робіт - t max
р . з .поперед . :

t р.п.i t max
(6)
р . з .поперед .
б) раннє закінчення i - ої роботи, t р. з.i , визначається як сума строку раннього початку i - ої
роботи, t р.п.i , і тривалості i - ої роботи - d i :
(7)
t р. з.i t р.п.i d i .
Пізніми строками початку і закінчення даної роботи називаються найбільш пізні із всіх
можливих строки її початку і закінчення, які не суперечать зв’язкам і тривалостям робіт сітьової моделі.
Пізні строки визначаються на основі зворотного сітьового графіку (рух від кінцевої роботи до початкової). При цьому, приймається до уваги, що при визначенні пізніх строків:
- тривалість комплексу не повинна змінюватись:
(8)
Tкр const .
– пізнє закінчення кінцевої роботи, t п. з.кін. , повинно співпадати з раннім закінченням кінцевої роботи, t р. з.кін. :
(9)
t п. з.кін. t р. з.кін.
- пізнє закінчення i - ої роботи, t п . з .i , співпадає з мінімальним (за чисельним значенням) пізнім початком однієї з наступних робіт, t пmin
.п.наступ . :
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t пmin
.п.наступ . .

t п. з.і

(10)

- пізній початок i - ої роботи, t п .п .і , визначається як різність її пізнього закінчення, t п . з .і , і
тривалості роботи, d i :
t п.п.і

t п. з.і

(11)

di .

Резерви часу
Виділяють повний і вільний резерви часу.
Повним резервом часу називається запас часу на даній роботі, який може бути використаним, при цьому величина критичного шляху сітьового графіку не зміниться. При перевищенні повного резерву часу величина критичного шляху і тривалість всього комплексу збільшуються на величину перевищення. Повний резерв знаходиться у розпорядженні розробника або керівника комплексу робіт.
Для i - ої роботи комплексу повний резерв часу, Rпі , визначається як різність відповідних
пізніх і ранніх строків цієї роботи:

Rпі

t п.п.і

t р.п.і ; або Rпі

t п.о.і

(12)

t п.н.і .

Вільним резервом часу називається запас часу на даній роботі, який може бути використаним, при цьому ранні строки початку і закінчення всіх наступних робіт не зміняться. При
перевищенні використання вільного резерву часу строки ранніх початків і закінчень наступних робіт здвигаються на величину перевищення. Вільний резерв часу находиться у розпорядженні керівника даної роботи.
Визначається вільний резерв часу i - ої роботи, Rві , як різність строків мінімального раннього
початку однієї з наступних робіт, t min
р .п .наступ . , і раннього закінчення даної роботи, t р . з .і :

Rві

t min
t р. з.і .
р .п.наступ .

(13)

При цьому повинні виконуватись умови
Rві Rпі .

(14)

В стратегічному управлінні метод сітьового планування і управління дозволяє проводити
оптимізацію комплексів робіт. В залежності від повноти задач, що вирішуються, оптимізація
комплексу може бути поділена на окрему і комплексну. Видами окремої оптимізації є:
– мінімізація часу виконання комплексу при встановленій величині витрат на його виконання;
– мінімізація ресурсів на виконання комплексу;
– мінімізація вартості всього комплексу робіт при заданому часі виконання проекту.
Комплексна оптимізація сітьового графіку – це находження оптимуму у відношенні величин витрат і строків виконання проекту в залежності від конкретних цілей, встановлених при
його реалізації.
Оптимальний комплекс має мінімальну тривалість , однакову інтенсивність виконання робіт, рівні за тривалістю шляхи сітьової моделі, відсутність на роботах резервів часу. Для оптимізації комплексу проводять перерозподіл ресурсів: персоналу, грошей, матеріалів, обладнання та ін. з ненапружених робіт, які мають резерви часу, на роботи критичного шляху. В
зв’язку з існуючою частковою невзаємозамінністю ресурсів добитися в реальних умовах повної оптимізації комплексу робіт дуже складно.
54. Метод бізнес – планування в стратегічному управлінні організацією
Бізнес-план – це планово-аналітичний документ, який розробляється підприємством, як
правило, на досить віддалену перспективу (5 і більше років). Головна мета розробки підприємством бізнес-плану – конкретизувати в планових завданнях прийняту стратегію розвитку,
тобто спланувати виробничу, збутову, фінансову, інвестиційну, соціальну та інші напрямки
діяльності.
В практичній господарській діяльності бізнес-план, частіше, розробляється підприємством
для:
- обґрунтування необхідності вкладення інвестицій у конкретний проект (випуск нових
товарів, удосконалення діючого виробництва та ін.);
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- оцінки розмірів інвестицій і термінів їхнього погашення;
- обґрунтування стратегії розвитку підприємства та ін.
Бізнес-план включає такі розділи:
1. Концепція бізнесу (резюме).
2. Описання підприємства і галузі.
3. Характеристика продукції.
4. Дослідження і аналіз ринку збуту.
5. Конкуренція і конкурентні переваги.
6. План маркетингу.
7. План виробництва.
8. Організаційний план.
9. Фінансовий план.
10. Потенційні ризики.
В кожному з розділів аналізуються відповідні питання.
1. Концепція бізнесу (резюме).
Резюме обов’язково повинно включати:
- обґрунтування бізнес-ідеї;
- описання поставленої мети;
- способи досягнення мети;
- необхідні ресурси: трудові, матеріальні, фінансові та ін.;
- власні можливості у створюваному проекті.
2. Описання підприємства і галузі.
Другий розділ бізнес-плану включає:
- юридичну адресу і банківські реквізити;
- відношення до власності;
- виробн7ичу структуру;
- опис основних видів діяльності;
- опис обсягів виробництва з основних видів продукції в натуральному і вартісному вираженні за останні три роки в націон7альній і конвертованій валютах;
- характеристику основних фондів і рівень їхнього використання;
- рівень використання матеріальних і трудових ресурсів;
- показники ефективності роботи підприємства за останні три роки;
- стан технічної підготовки виробництва (конструктивно-технологічне забезпечення: наявність технічної документації, її новизна і патентний захист);
- дані обсягів фінансування для закупівлі необхідного устаткування і виконання
будівельно-монтажних робіт;
- дані про підрядчиків виконання будівельно-монтажних робіт;
- правова база діяльності підприємства;
- податкова політика;
- підприємства-постачальники;
- споживачі продукції;
- положення підприємства в галузі, на внутрішньому і зовнішньому ринках.
3. Характеристика продукції.
В третьому розділі бізнес-плану наводяться:
- назва продукції;
- опис споживчих властивостей продукції (можливо з ілюстрацією) у порівнянні з
існуючими характеристиками аналогічних товарів;
- визначення стадії життєвого циклу товару (ескізний, робочий проект, дослідний
зразок, проведення випробувань, постановка на виробництво);
- рівень новизни продукції (винахід, ліцензія, ноу-хау);
- ступінь захищеності продукції (авторське посвідчення, патентна чистота, висновок екологічної експертизи);
- опис призначення пропонованої до виробництва продукції.
4. Дослідження і аналіз ринку збуту.
В четвертому розділі бізнес-плану визначаються:
- загальна місткість ринку по продукції, запропонованій у проекті та її аналогах;
- ступінь насиченості ринку конкуруючою продукцією;
- економічний потенціал підприємств, що випускають аналогічну продукцію (активи, обсяги продажів, ціна, прибуток), а також головні фактори, що залучають
покупців до їх товару (якість, упаковка, реклама, рівень сервісу);
- сегментація ринку споживання в регіональному і галузевому розрізах з виділенням тієї частини ринку, на яку може розраховувати підприємство при збуті про11

ектованої продукції у майбутньому;
- план виробництва і збуту продукції на період реалізації проекту;
- витрати зі збуту продукції та передбачувані прибутки;
- найбільш перспективні ринки збуту.
5. Конкуренція і конкурентні переваги.
Аналіз і оцінка конкурентів здійснюються за наступними параметрами:
- обсяг продажів;
- займана частка ринку, %;
- рівень ціни;
- фінансове становище (рентабельність);
- рівень технології;
- якість продукції;
- витрати на рекламу;
- привабливість зовнішнього вигляду;
- час діяльності підприємства, років;
- предмет найбільш жорсткої конкуренції (ціна, якість, місце розташування, обсяг
продажів, імідж та ін.);
- число підприємств, що діють у даному секторі ринку, у т.ч. великих (тих, що
можуть вважатися найбільш серйозними конкурентами);
- стратегії діяльності підприємств-конкурентів;
- споживчі властивості пропонованої конкурентами продукції: основні характеристики, рівень якості, думка споживачів;
- плани з упровадження нових видів продукції;
- динаміка діяльності на ринку (зростаюча, падаюча або стабільна частка ринку);
- долі ринку, які займають конкуренти.
Проводиться зіставлення слабких і сильних сторін конкурентів із пропонованим
проектом за напрямками: 1. менеджмент підприємства; 2. виробництво; 3. наукові дослідження і розробки; 4. маркетинг; 5. кадри; 6. фінанси.
6. План маркетингу.
У розділі мають бути відображені:
- система розподілу і збуту продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках;
- політика і структура ціноутворення;
- заходи з реклами і структура витрат на рекламу;
- політика обслуговування покупців: гарантійні зобов’язання, після продажний
сервіс, пільги покупцям та ін.
7. План виробництва.
У розділі визначаються:
- виробнича база (діюча, новозбудована), на якій передбачається реалізувати проект, її місцезнаходження;
- необхідні виробничі потужності і динаміка їхнього приросту;
- номенклатура виробничого устаткування, орієнтовна вартість і джерело постачання, основні види споживаних матеріальних ресурсів, їхня вартість і обсяг постачань по містах реалізації проекту;
- характеристики постачальників матеріальних ресурсів, їхнє місцезнаходження,
досвід роботи з постачальниками. Їхня репутація;
- рівень кооперації виробництва, характеристика підприємств-суміжників, їхнє
місцезнаходження;
- динаміка планового виробництва продукції в натуральному і вартісному вираженні.
8. Організаційний план.
Планом встановлюється:
- організаційно-правова форма підприємства;
- організаційна структура підприємства;
- необхідна чисельність промислово-виробничого персоналу, його наявність (відсутність), рівень кваліфікації;
- джерела набору персоналу;
- форми і системи заробітної плати.
9. Фінансовий план.
В плані розраховуються:
- загальний обсяг інвестицій, необхідний для реалізації проекту, у тому числі за
структурою вкладень: основні, оборотні кошти, на підготовку персоналу та ін.;
- обсяги інвестицій по джерелах фінансування і видам валют: власні або позикові
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кошти, державні капіталовкладення, емісія цінних паперів та ін.;
- очікувані доходи та прибутки від реалізації проекту;
- виробничі витрати;
- окупність проекту;
- терміни і обсяги повернення позикових коштів і процентних ставок за ними.
10. Потенційні ризики.
В розділі оцінюються ризики, найбільш важливі для даного проекту. Особлива увага
приділяється фінансово-економічним ризикам і їх можливим негативним наслідкам:
- нестійкість попиту (наслідок – падіння попиту із зростанням цін);
- поява альтернативного продукту (наслідок – зниження попиту);
- зниження цін на товари конкурентів (наслідок – зниження цін);
- збільшення виробництва у конкурентів (наслідок – падіння продажів або зниження цін);
- збільшення податків (наслідок – зменшення чистого прибутку);
- зниження платоспроможності споживачів (наслідок – падіння продажів);
- зростання цін на сировину, матеріали, перевезення (наслідок – зниження прибутку);
- залежність від постачальників, відсутність альтернативи (наслідок – зниження
прибутку через зростання цін);
- нестача оборотних коштів (наслідок – збільшення кредитів або зниження обсягу
виробництва).
5. Метод стратегічного управління шляхом вибору стратегічних позицій
Для успішного ведення господарської діяльності в умовах нестабільності зовнішньої середи підприємство повинно у певні моменти часу займати відповідні стратегічні позиції
управління. Під стратегічною позицією підприємства розуміють сполучення:
1. вибраної стратегії розвитку;
2. потенціальних можливостей підприємства за функціями: НДДКР, маркетинг, виробництво, фінанси та ін.;
3. потенційних можливостей підприємства загального управління: кваліфікація і рівень
підготовки управлінського персоналу, організаційна структура і методи роботи, організаційні здібності управлінського персоналу, дисципліна і культура виробництва.
Таким чином, якщо підприємство намагається бути успішним і конкурентоспроможним,
воно зобов’язано попередньо підготувати для адекватних дій у прогнозованих умовах зовнішньої середи відповідні стратегічні позиції управління. У реальних умовах деяку стратегічну позицію підприємство буде займати при виникненні відповідних умов зовнішньої середи.
6. Метод стратегічного управління на основі ранжирування задач
Для того, щоб ефективно діяти в умовах, коли ситуація швидко змінюється, підприємства
використовують метод управління на основі ранжирування задач.
При управлінні з використанням ранжирування виконуються наступні заходи.
1. Проводиться постійне відстеження тенденцій зміни зовнішньої середи.
2. Здійснюється аналіз виявлених тенденцій зміни зовнішньої середи. Виконується оцінка
терміновості дій. Прийняті рішення доводяться до відома менеджерів організації на регулярних нарадах походу виникнення нових загроз і можливостей організації.
3. Керівництво вищого рівня і планово-економічна служба підприємства розглядає одержані результати аналізу змін зовнішньої і внутрішньої середи підприємства та ранжирують
їх за чотирма категоріями:
А) найбільш термінові і важливі задачі, які потребують негайного розгляду, передаються
до розгляду, в ході якого діючими підрозділами організації розробляються і приймаються відповідні рішення. У разі необхідності для їх виконання формуються спеціальні оперативні
групи;
Б) важливі задачі помірної терміновості, які можна вирішити у межах наступного планового періоду;
В) важливі, але не термінові задачі, які потребують постійного контролю;
Г) несуттєві задачі, які не представляють загрози і інтересу для підприємства та не заслуговують подальшого розгляду.
4. Вищим керівництвом підприємства контролюються рішення, які приймають підрозділи
компанії, і з точки зору стратегічних і тактичних наслідків.
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5. Керівництво повинно постійно переглядати і обновляти список виникаючих проблем і
їх пріоритетність.
7. Метод стратегічного управління за сильними і слабими сигналами
Інформаційне супроводження проблем, які виявлені в ході догляду за зовнішньою середою,
може бути різним. Деякі з проблем є очевидними і конкретними, тому для підприємства дати
оцінку їх значення і прийняти адекватні заходи нескладно. Ці проблеми називаються такими, що
визначаються за сильними сигналами. Інші проблеми, які виявляють за нестійкими і неточними
признаками настання подій у зовнішній і внутрішній середі організації, називаються такими, що
визначаються за слабими сигналами. Слабі сигнали мають тенденцію на протязі певного часу
зміцнюватись і перетворюватись у сильні. Коли рівень нестабільності є незначним, організація
ще може дозволити собі очікувати більш сильний сигнал, тому, що у неї хватить часу підготувати управлінське рішення до того, коли проблема стане загрозливою. У випадку, коли нестабільність значно зростає, стан підприємства починає швидко змінюватись. Підприємство, в очікуванні сильного сигналу, може або спізнитись з рішенням, або не зможе прийняти його внаслідок
великої загрози підприємству з боку проблеми. Тому, при високих рівнях нестабільності зовнішньої середи організації виникає необхідність підготувати рішення ще при слабих сигналах з її
сторони.
8. Метод управління в умовах стратегічних несподіваностей
В практиці управління деякі проблеми оцінюються менеджерами неадекватно і перетворюються у стратегічні несподіваності. Це проявляється у тому, що:
- проблема виникає раптово і всупереч очікуванням;
- проблема ставить нові задачі, які не відповідають минулому досвіду організації;
- невміння прийняти організацією адекватні контрзаходи приводить або до крупних фінансових втрат, або до погіршення можливостей одержання прибутків;
- контрзаходи необхідно прийняти терміново, але звичайний, існуючий в організації порядок дій цього зробити не дозволяє.
В цьому випадку попередні стратегії і плани не годяться, тому що задачі є принципово новими, а інформація, яку необхідно проаналізувати і засвоїти, іде великим потоком. При такій ситуації організації загрожують інформаційні перевантаження. Раптовість і вірогідність великих
втрат усвідомлюється в організації настільки глибоко, що виникає загроза загальної паніки. В
цій ситуації менеджери нижніх ланок, які оказались без вказівок до дії, проявляють ініціативу
самостійних рішень і створюють умови безладу.
Характерні риси системи надзвичайних заходів управління в умовах стратегічних несподіваностей мають наступний вигляд:
1. Включається сіть зв’язків для надзвичайних ситуацій, яка діє, пересікаючи границі підрозділів організації, фільтрує інформацію і швидко передає її во всі ланки організації.
2. На термін надзвичайного положення перерозподіляються обов’язки керівництва: одна група присвячує свою увагу контролю і збереженню здорового морального клімату в організації;
друга – веде звичайну роботу з мінімальним рівнем зривів; третя – займається прийняттям надзвичайних заходів.
3. Для розробки і реалізації надзвичайних заходів вводяться у дію оперативні групи. При
цьому:
- основна увага оперативними групами приділяється стратегічним діям, а не плануванню;
- зв’язок між оперативними групами і групою менеджерів вищого рівня будується напряму;
- група менеджерів вищого рівня формує загальну стратегію, розподіляє відповідальність
між оперативними групами і координує їх діяльність;
- низові оперативні групи виконують роботу на своїх дільницях в межах загальної стратегії.
4. Оперативні групи і зв’язки між ними формуються напередодні і проходять випробування. В межах цього може бути організовано декілька систем зв’язку різного призначення: одна для рішення несподіваних проблем у галузі збуту; друга – у галузі технологій; третя – у
галузі фінансів та ін. При цьому оперативні групи навчаються швидко реагувати на принципово нові проблеми, поєднуючи точні методи аналізу з творчім підходом.
9. Метод управління стратегічним набором
В певні періоди часу при стратегічному плануванні керівництво організації вирішує пи14

тання:
- Які напрямки бізнесу згортати?
- Які напрямки бізнесу розвивати?
- В який бізнес перейти?
Одиницею аналізу діяльності організації з точки зору визначення тенденцій розвитку і
можливих небезпек є стратегічна зона господарювання.
Стратегічна зона господарювання (СЗГ) представляє собою окремий сегмент оточення, на
який фірма має (або хоче одержати) вихід. Після виділення стратегічної зони господарювання проходить формування стратегічного господарського центру, який є організаційною одиницею фірми і відповідає за визначення стратегічних позицій фірми в одній або кількох зонах господарювання (вибір напрямку діяльності, розробка конкурентних виробів, визначення
збутових стратегій та ін.).
Однак, виділення стратегічної зони господарювання представляє собою довільно складну
задачу. В цілому, для виділення стратегічної зони господарювання використовують слідуючи
параметри.
1. Перспективи росту в даній СЗГ. Їх визначають потенціальними темпами росту виробництва продукції з одночасним зв’язком цих темпів з попитом на продукцію відповідно до
фаз життєвого циклу виробів.
2. Перспективи рентабельності виробництва продукції в даній СЗГ, які залежать від можливостей одержання прибутку і досягнення необхідного рівня витрат виробництва.
3. Очікуваний рівень нестабільності зовнішньої середи, при якому перспективи росту
продажів і рентабельності виробництва втрачають визначеність і можуть змінитися.
4. Головні фактори успішної конкуренції в майбутньому, які відображають гостроту конкуренції, технічну і економічну політику конкурентів, можливість досягнення потрібного рівня конкурентоспроможності продукції та ін.
Оцінка параметрів ведеться в короткостроковій і довгостроковій перспективах. Збалансованість набору параметрів СЗГ з життєвими циклами виробів фірми визначає – яким повинен
бути набір СЗГ на тривалу перспективу і які зони господарювання організація повинна намагатись освоїти.
Але якщо проведене дослідження показує, що набір СЗГ, який має організація, в цілому
недостатньо привабливий, або існує суттєва відмінність короткострокових перспектив від
довгострокових, то організації необхідно додатково вивчити свої стратегічні позиції.
10. Метод управління стратегічними задачами
Організація проводить перегляд стратегії раз в декілька років. При цьому аналізується діяльність минулих років, а особлива увага приділяється виявленню важливих стратегічних задач.
Стратегічна задача представляє собою майбутню подію як в середині організації, так і за
її межами, яка може сильно впливати на її здатність досягнення цілей розвитку підприємства.
Виникнення і обгрунтування стратегічних задач пов’язано з певними змінами і появою у
внутрішній або зовнішній середі деяких можливостей для організації, використання яких
може принести їй як організації вигоду, так і загрози. Відстеження екстрених проблем в середині і поза організацією необхідно проводити постійно. Рішення стратегічних задач повинно проходити безперервно, з періодичним (наприклад, щомісячним, або щоквартальним)
переглядом стратегічних задач.
Виділяють три джерела інформації о можливих стратегічних задачах.
1. Інформація о тенденціях змін у зовнішній середі організації:
- тенденції світового ринку;
- конкуренція;
- ділові зв’язки з іноземними партнерами;
- тенденції валютного ринку;
- інфляційні процеси;
- економічні і політичні тенденції;
- державний контроль та ін.
2. Оцінка ситуації в середині організації:
- організаційна структура;
- стиль керівництва;
- наукоємність;
- ресурсоємність.
3. Інформація о тенденціях зміни показників організації відповідно до цілей її розвитку.
Визначення цілей повинно проходити без відриву від регулярної перевірки результатів ді15

яльності організації.
Швидке реагування на зміни і рішення стратегічних задач досягається системою заходів.
1. Повноваження з управління стратегічними задачами доручаються представникам керівництва організації, які мають відповідні знання, досвід, повноваження. Як правило,
обов’язки в організації при рішенні стратегічних задач розподіляються між декількома групами: штабом, загальним керівництвом і функціональними підрозділами.
Під штабом розуміють групу робітників вищого рівня управління, яка проводить вивчення динаміки зовнішньої середи, виявлення стратегічних задач, їх первинну оцінку та ін.
Загальне керівництво складає список стратегічних задач, виконує оцінку їх важливості,
розподіляє повноваження по їх рішенню.
Функціональні служби вирішують стратегічні задачі в межах своїх підрозділів.
2. Система реагування на стратегічні задачі може не співпадати з ієрархією організації і її
основними принципами управління. При цьому, якщо проблемна ситуація не вписується в
управлінські рамки фірми, то головними в прийнятті управлінських рішень на час реагування на стратегічну задачу стають спеціальні групи (штаб, загальне керівництво, функціональні
служби).
3. Система управління стратегічними задачами включає їх виявлення, рішення, коректування і перегляд.
11. Метод стратегічного управління в умовах спонтанних змін
У наш час спонтанні зміни стають все більш частими і можуть мати для організації небажані наслідки. Тому управління змінами стають невід’ємною частиною стратегічного планування і управління.
Виділяють чотири методи до реагування на проблему спонтанних змін.
1. Примусового проведення змін.
2. Адаптивних зміни.
3. Управління кризовою ситуацією.
4. Управління опором.
Метод примусового проведення змін передбачає використання примусу для подолання
опору при проведенні змін. Метод достатньо важкий і потребує значних витрат. Але при
цьому він дає певні переваги у часі стратегічного реагування. Метод доцільно використовувати при гострому дефіциті часу для швидкої реакції на діючі зміни.
Існує ряд труднощів при використанні даного методу, до основних з яких слід віднести:
- неспроможність організації передбачити джерела і силу опору. Внаслідок цього виникає зніяковіння, яке збільшує витрати і час на реакцію реагування;
- неспроможність встановити першопричину опору;
- передчасні структурні зміни;
- ігнорування вказівок з управління;
- нерозуміння необхідності створення нового управлінського потенціалу;
- зниження якості стратегічних рішень.
Примусове проведення змін може бути більш ефективним, якщо до початку процесу перемін провести обстеження персоналу і виявити джерела опору і підтримки.
Метод адаптивних змін представляє собою поступові незначні переміни, які тривалий час
мають вплив на основні фактори управління в організації: структура підприємства, розподіл
управлінських повноважень, компетентність персоналу та ін. Метод адаптивних змін звичайно реалізується шляхом проб і помилок. Зміни здійснюються на протязі тривалого часу.
Конфлікти, які виникають при цьому, вирішуються компромісними шляхами. Позитивна риса методу в тому, що зміни проходять повільно і достатньо безболісно для організації. Ефективність методу збільшується, якщо зміни підкріплені удосконаленнями в управлінні: підвищення компетентності персоналу, нарощування управлінського персоналу та ін.
Метод управління кризовою ситуацією застосовується при дефіциті часу реагування на
загрозливі для організації зміни зовнішньої середи. В тих випадках, коли виникнення кризи
неминуче, менеджмент компанії повинен провести наступні заходи:
1. вищому керівництву здійснити попереджувальні заходи;
2. розробити і провести заходи швидкого реагування, коли криза наступить;
3. спрогнозувати майбутню ситуацію і розробити декілька альтернативних варіантів реагування на неї в різних умовах.
Метод управління опором – це проміжний підхід, який реалізується у строки розвитку подій у зовнішній середі. Він використовується в тому випадку, коли є час на реагування. Тривалість використання даного методи повинна укладатись у строки, які має організація. З підвищенням терміновості реагування метод доцільно замінити на примусовий, а з зменшенням
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терміновості – на адаптивний. Метод управління опором у звичайних умовах вважається достатньо ефективним і включає в себе наступну послідовність дій:
- діагностування стратегічних задач і оцінку їх терміновості;
- аналіз поведінки персоналу (як робітники можуть реагувати на зміни організаційної
структури, розподіл повноважень в організації та ін.);
- розробка плану заходів з вирішення стратегічних задач;
- формування позитивного відношення робітників до запланованих змін;
- організаційне впровадження запланованих змін у короткі строки.
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